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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Záhorská Ves 

konaného 04.04.2011 (o 17.30 Obecný úrad ZV) 

 

 

Pred zasadnutím OZ o 16.00 h sa uskutočnilo na Obecnom úrade Záhorská Ves zasadnutie 

obecnej rady v zložení: JUDr. Šimkovič, Ing. Lednická, Vajdečka Miroslav, PhDr. Brukkerová, 

Peter Biesik, Malíková Gabika 

 

Po ukončení obecnej rady nasledoval akt kladenia venca k Pamätníku padlých. Po ukončení 

aktu bola operatívne zmenená doba zahájenia rokovania OZ na 17.30 hod, čo bolo vyhlásené aj 

v obecnom rozhlase.  

 

Prítomní: JUDr. Boris Šimkovič, , Ing. Alica Lednická, Peter Biesik , PhDr. Darina Brukkerová, 

Pavol Danihel, František Hanzlovič, Gabriela Malíková, Peter Matejov /prišiel o 17.50/, Stanislav 

Nechala, Miroslav Vajdečka, JUDr. Repár Milan, za OcÚ Orgoňová /prišla o 17.45/. 

 

Zapisovateľ: JUDr. Repár Milan 

Overovatelia zápisnice: Biesik Peter, Danihel Pavol 

Uznesenia: Ing. Lednická 

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Kontrola úloh 

3. Správy kontrolóra 

4. vystúpenie kronikára obce 

5. Správa stavebnej komisie 

6. Plán komisie životného prostredia 

7. Zloženie komisií 

8. Informácie starostu obce 

9. Žiadosti občanov 

10. Diskusia a rôzne 

11. Prijatie uznesení 

12. Záver 

 

 

 

Zápis z rokovania: 

 

1.Otvorenie  

Starosta JUDr. B. Šimkovič otvoril zasadnutie OZ a privítal prítomných. Pred rokovaním 

vystúpil p. Hanzlovič a pán Klenko s tým, že budú používať záznamovú techniku. 

Starosta určil zapisovateľov a overovateľov zápisnice. Starosta zároveň vytkol poslancom p. 

Hanzlovičovi a Nechalovi, že si nesplnili povinnosti vyplývajúce z funkcie overovateľa zápisnice 

z posledného rokovania OZ. 

 

2. Kontrola úloh 

Pani Ing. Lednická uviedla ako nesplnenú úlohu neplnenie splátkového kalendára pánom 

Klačanským a že v Zákostolí nebola vybudovaná elektrická prípojka. K tejto skutočnosti zaujal 

stanovisko pán starosta, ktorý prítomných informoval, že tento problém riešil na kompetentných 
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miestach /p. Rusnák/, kde zistil, že kolotočiari sú povinní vybaviť si el. prípojku na stĺpe sami. Ak 

by túto záležitosť riešila obec, stálo by ju to 1 000 € a riešiť to len kvôli kolotočom považuje za 

zbytočné. Na základe uvedeného vyzval p. Hanzlovič prítomných obyvateľov zo Zákostolia, aby sa 

aktívnejšie vyjadrovali k problémom , ktoré ich trápia. 

Starosta ďalej informoval prítomných, že bezplatný prechod kompou bude platný od 

1.7.2011 pre občanov s trvalým bydliskom v Záhorskej Vsi, ktorí budú mať uhradené všetky 

poplatky voči obci. 

Ing. Lednická informovala, že striedanie poslancov v písaní zápisnice prebieha podľa abecedy, 

okrem pána Hanzloviča, ktorý odmietol túto povinnosť. 

Vystúpil pán Nechala, že stavebná komisia by mala okrem iných mať kompetenciu navrhnúť 

sankciu za nelegálne skládky odpadu a nelegálne stavby. 

Kontrolórka ďalej informovala prítomných, že na základe žiadosti občanov o vybudovanie 

osvetlenia na Poľnej ulici, bol odoslaný projekt na MF na verejné osvetlenie a tak tiež na verejný 

rozhlas ako žiadosť o príspevok. Pani  Schneiderová sa vyslovila k riešeniu osvetlenia na bytovke na 

Hlavnej ulici, ktoré nie je možné riešiť, pretože pozemok nepatrí obci. 

Ing. Lednická ďalej informovala, že starosta splnil úlohu č. 26, v súvislosti s odstúpením od zmluvy 

firmy Savena, s tým, že bola uverejnená výzva na webe a v Malacku.  

K úlohe pre pána Grujbára – inventarizácia prístupových lesných ciest – sa p. Grujbár vyjadril, že 

bežnou obhliadkou zistil ich dezolátny stav a svoje písomné stanovisko odovzdá na OÚ. K úlohe č. 

30  pani Ing. Lednická informovala, že požiadavka na vybavenie hasičského auta bola odoslaná 

v termíne na MV SR. Ďalej informovala, že firma BVZ prevádzkuje prenajaté priestory na základe 

zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte bývalej KWS od 1.4.2011. 

O 17.45 prišla na rokovanie OZ za OÚ p. Orgoňová aj s diktafónom, ktorý bude používaný ako 

pomôcka pri vypracovaní zápisnice z rokovania. 

Ďalší problém  z riešených úloh otvoril p. starosta  v súvislosti s prevádzkou kolotočov v Zákostolí, 

kde zistil po rozhovore s pánom Rusnákom /pracovník elektrárne/, že pre obec je výhodnejšie odber 

elektriny pre kolotoče tak ako to bolo riešené doteraz, pripojenie na odberné miesto pána Lazara.  

V ďalšej časti sa zmienil starosta o internetovej stránke obce a inzeráte v Malacku, kde bola 

uverejnená mylná informácia k verejnej súťaži na odpredaj objektu kasárne k uzatvoreniu výzvy do 

14. augusta, namiesto správnej informácie do 18.4. 

  

 

 

 

3.Správa kontrolóra 

 

Ing.Lednická v rámci kontroly vo svojej správe informovala prítomných, že vykonala 

kontrolu pokladničnej knihy OÚ, v priebehu ktorej nezistila žiadne závažné nedostatky, drobné 

nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly. Podobne skontrolovala prijaté faktúry za II. polrok 

2010, kde opäť boli zistené len drobné nedostatky, ktoré boli rovnako odstránené v priebehu 

kontroly. 

Ďalšou kontrolou bolo zistené, že všetky náklady na prevádzku ZUZANKY sú hradené 

z rozpočtu obce, napriek tomu, že všetky príplatky z Krajského školského úradu dostáva riaditeľka 

ZŠ. Ing. Lednická v tejto situácii navrhuje východisko: upraviť v areáli ZŠ priestory bývalej 

kotolne, čo by  umožnilo iný spôsob využitia objektu Zuzanka, alebo jeho odpredaj ako rodinného 

domu. Navrhla posúdiť vhodnosť priestorov  bývalej kotolne ZŠ  pre navrhované riešenie stavebnou 

komisiou. 

Na zasadnutie OZ prišiel poslanec Matejov /o 17.50/.  

K objektu Zuzanka sa vyjadril p. starosta , ktorý činnosť ZŠ zhodnotil veľmi pozitívne, čo 

doložil skutočnosťou, že v rámci kraja v testovaní monitoru skončila ZŠ na 2. mieste v úspešnosti 
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v rámci kraja aj preto, že nie sú žiaci v ZŠ rušení žiakmi, ktorí navštevujú Zuzanku. Pripustil 

možnosť presťahovania, ale je potrebné posúdiť náklady, ktoré by si to vyžadovalo a zároveň 

navrhol, aby spolu s ním navštívila stavebná komisia priestory objektu Zuzanka a posúdila možnosť 

ďalšieho využitia.  

Ing. Lednická informovala prítomných, že  má pripravený materiál na internetovú stránku 

obce o hospodárení obce, o prevádzke kompy a prevádzke fekálneho vozu. Ďalej informovala, že 1 

vývoz fekálneho vozu stojí v skutočnosti 26,72 €, ale občania s trvalým pobytom v Záhorskej Vsi 

platia 10 €. Zbytok je poskytovaný ako zľava OcÚ. Na vystúpenie p. Lednickej zareagovala pani 

Paálová, ktorej rodina zakúpila v ZV rodinný dom po plynároch a má v obci prechodné bydlisko. 

Pohoršovala sa nad skutočnosťou , že pracovníčka Ocú ju informovala o poplatku za vývoz fekálu 

v plnej výške, čo charakterizovala ako 100% prirážku a diskrimináciu. Na jej príspevok reagovala 

pani Ing. Lednická, ktorá jej poskytla kvalifikované vysvetlenie, že v prípade, keby mala v obci 

trvalé bydlisko , zľava by sa vzťahovala aj na jej rodinu. Starosta tento problém ďalej ozrejmil tou 

skutočnosťou, že zľavy môže obec poskytovať obyvateľom s trvalým pobytom preto, lebo obec 

dostáva na týchto obyvateľov podielové dane. Na vystúpenie pána starostu reagoval pán Hanzlovič, 

ktorý vyslovil názor, že pani Paálová je naozaj diskriminovaná a obec by mohla prihliadnuť na jej 

požiadavku, pretože žumpa ktorú vlastní, má len 3 m3. Starosta tento problém uzatvoril tým, že  

odporučil  p. Paálovej, aby ho navštívila na OcÚ a s kompetentnou pracovníčkou problém vyriešia 

a zároveň jej odporučil, aby sa v obci prihlásila na trvalý pobyt.  

Pani Ing. Lednická navrhuje ďalej prijať uznesenie, ktorým sa vráti výška nájomného za 

prenajaté priestory pani Kataríny Búdovej,  dňom 1.5.2011 na pôvodnú výšku 165,97 €. V tejto 

súvislosti p. Hanzlovič upozornil na výšku nájomného v lekárni, pretože podľa jeho názoru bolo 

nájomné znížené aj tam a malo by byť tiež upravené na pôvodnú výšku. Pani Lednická reagovala 

vysvetlením, že v prípade lekárne bolo nájomné znížené na dobu neurčitú a nemalo súvislosť 

s ročným obdobím. Napriek jej  vyjadreniu pán Hanzlovič tvrdil, že na predchádzajúcom OZ  sú 

v uznesení zahrnuté prevádzky kvety a aj lekáreň. Tvrdil, že sa do zápisu nedávajú skutočnosti, 

ktoré majú pre obec význam. Starosta ho upozornil, nech si preštuduje uznesenia a potom ľudí 

zavádza. 

 

4. Vystúpenie kronikára 

 

- starosta udelil slovo kronikárovi obce Otovi Šimkovičovi, ktorý vo svojom obsiahlom vystúpení 

ozrejmil prítomným všetky problémy - organizačné, technické, finančné, personálne, ktoré súvisia 

s vedením kroniky a ktoré označil ako veľmi náročné.  

- v ďalšej časti svojho vystúpenia pán Šimkovič  informoval prítomných o svojom pátraní po vývoji 

názvu obce Záhorská Ves. Uviedol skutočnosť, že prvá písomná zmienka o obci Uhorská Ves je 

zaevidovaná už v r. 1301. Svoje vystúpenie zakončil stručným popisom Uhranského múzea 

a Uhranského hlásnika. V závere svojho vystúpenia sa zmienil o personálnych problémoch prevzatia 

ďalšieho vedenia kroniky obce a v tej súvislosti vyzval  prítomných hľadať mladého kronikára. 

Starosta mu poďakoval za jeho vystúpenie a vyslovil presvedčenie, že niekto z Uhranskej perly 

prevezme jeho poslanie kronikára v obci. 

 

 

5. Správa stavebnej komisie 

 

Za stavebnú komisiu p. Nechala informoval, že stavebná komisia do marca 2011 riešila 7 

žiadostí občanov, z čoho vyriešila 4 kladne, 1 zamietla a 2 odložila na ďalšie riešenie. V apríli 2011 

podá stavebná komisia hlásenie o nepovolených stavbách a neohlásených drobných stavbách. 

Navrhuje tento problém riešiť aj finančnými sankciami. Ďalej navrhol možnosť vyberať za 

obhliadku drobnej stavby finančný poplatok . Do ďalšieho OZ pripravia návrh, ako tento poplatok 
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riešiť a vyslovil sa v tom zmysle, že majú snahu o promptné riešenia. Na jeho vystúpenie reagoval p. 

starosta, ktorý sa vyjadril, že  k nelegálnym stavbám má byť prijatý nový zákon. 

 

 

 

6. Plán práce komisie ŽP 

 

 

V súvislosti s uvedeným bodom informoval p. starosta, že túto komisiu, keďže z nej odstúpil 

p. Grujbár /aj ako poslanec/ ,je potrebné doplniť o ďalších členov. Tento problém, navrhol p. 

starosta riešiť nasledovným zložením komisií: 

 

 

7. Zloženie komisií  

 

Stavebná komisia: Nechala, Danihel, Poláková, Antaličová, Schneiderová 

Kultúrna komisia: Brukkerová, Repár, Malíková 

Komisia ochrany ŽP: Vajdečka /predseda/, Orgoňová, Poláková, Danihel, Hanzlovič, Nechala 

Finančná komisia: Biesik, Matejov, Danihelová 

Zloženie jednotlivých komisií bolo poslancami jednomyseľne prijaté. 

V súvislosti so zmenou zloženia komisie ŽP bolo rozhodnuté, že plán jej činnosti predloží predseda 

pán Vajdečka na ďalšom OZ. 

 

 

8. Informácie starostu obce 

 

V rámci tohto bodu informoval pán starosta prítomných o odstúpení od zmluvy firmou 

Savena /pán Benko/ na základe čoho bola vyhlásená nová verejná súťaž na odkúpenie objektu 

bývalých kasární. Súťaž bude uzatvorená 18.4.2011 o 10.00.  

V ďalšom sa p. starosta zmienil o bezpečnostnej situácii v niektorých obciach Záhoria. 

Informoval, že starostovia 26 obcí Záhoria považujú za veľký problém udržiavanie poriadku. Tento 

problém je možné riešiť zriadením obecnej polície, čo je však finančne náročné. Starosta ďalej 

informoval, že on /Šimkovič/,  starostovia Jakubova a Vysokej pri Morave /Suchohrad ?/ uvažujú 

o zriadení spoločnej SBS. V tej súvislosti informoval o inštalácii kamerového systému, ktorá by 

mala byť vykonaná do konca mesiaca. možnosť zriadenia SBS napadol pán Hanzlovič, ktorý 

uviedol, že na základe vlastných skúseností, mu je známe, že pracovníci SBS nemajú žiadne 

kompetencie a právomoci a preto považuje za zbytočné jej zriadenie, výhodnejšie východisko vidí 

v zriadení mestskej polície. Starosta na tento názor oponoval tvrdením,  že činnosť mestskej polície 

je finančne náročnejšia ako SBS. Ďalej uviedol, že pred 8 rokmi mala obec dobré skúsenosti 

s činnosťou SBS, ale v konečnom dôsledku bude potrebné počkať na zavedenie kamerového 

systému, na ktorý by sa mohli pripojiť aj niektoré rodinné domy. Pán Nechala vyslovil 

presvedčenie, že v prípade spojenia viacerých obcí, by si táto činnosť určite vyžiadala menšie 

náklady. Pán Hanzlovič sa vyslovil, že veľký význam by malo personálne zloženie tejto zložky 

/počet členov/. Biesik nadviazal na názor pána Hanzloviča o kompetenciách SBS tým, že činnosť 

SBS iba vykrýva čas do príchodu štátnej polície. Starosta túto problematiku ukončil pozitívnym 

zhodnotením záujmu prítomných o bezpečnostnú situáciu obce a informoval o poslednom  príklade 

v obci, kedy mu občania telefonovali o páchaní trestnej činnosti. 
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9. Žiadosti občanov 

 

Starosta privítal občanov zo Zákostolia, ktorí vypracovali petíciu občanov o revitalizáciu 

Zákostolia a uviedol , že do konca mesiaca by mala vyjsť nová výzva na revitalizáciu vrátane aj 

bratislavského kraja. Ďalej uviedol, že keby sa podarilo predať objekt kasárni, z peňazí by sa možno 

podarilo realizovať revitalizácia Zákostolia. Poslanec Vajdečka konštatoval skutočnosť, že cesta 

v Zákostolí je v katastrofálnom stave a zároveň aj upozornil na nelegálnu skládku v tejto oblasti 

a navrhol osloviť majiteľov pozemkov, aby si to dali do poriadku. Pani Ing. Lednická k týmto 

skutočnostiam predložila uznesenie, ktoré ukladá komisii životného prostredia iniciovať aktivity 

zamerané k vyklčovaniu porastov a udržiavaniu celej oblasti v náležitom stave. Uznesenie bolo 

jednomyseľne prijaté.  

Starosta ďalej informoval o ponuke obvodného úradu Malacky získať do vlastníctva 

bezplatným prevodom osobné motorové vozidlo zn. Felícia, rok výroby 1994. K ponuke sa vyjadril 

p. Grubár Jozef, ktorý pripustil, že uvedené vozidlo by bolo vhodné k zabezpečeniu činnosti 

Dobrovoľného  požiarneho  zboru v ZV, ale je potrebné zistiť jeho skutočný technický stav. 

Žiadosť o zakúpenie spinningových bicyklov: 

Pán Matejov sa vyjadril, že presťahovanie knižnice do bývalého objektu KWS si vyžaduje záujem 

starších obyvateľov ZV, ktorým robí problém knižnicu navštíviť pre strmé schodisko v kultúrnom 

dome. Miestnosť /KWS/ je väčšia, kultúrnejšia, bude tu možné umiestniť viac kníh a regálov. Ďalej 

navrhol pokúsiť sa predmetné bicykle zakúpiť za nižšie ceny. Údaj, že zumbu cvičí 8-10 žien 

označil za mylný, pretože v skutočnosti na zumbu chodí plná sála žien. Z toho dôvodu je 

presvedčený, že zriadenie fitnes centra je správna. Pani Brukkerová sa vyjadrila k uvedenému bodu, 

rovnako sa postavila za presťahovanie knižnice kvôli starým ľuďom pre ich zdravotné problémy do 

bývalého KWS, ktorý označila v tomto smere za ideálny. Ďalej vyslovila návrh, hľadať cvičiace 

stroje alebo bicykle z iných zdrojov, napríklad v armáde, polícii a pod.  

Uznesenie navrhla pani Lednická, ktoré obsahovalo skutočnosť, že miestna knižnica bude 

presťahovaná do bývalého objektu KWS. Uznesenie bolo schválené všetkými poslancami.  

V ďalšej časti vystúpil pán Matejov s návrhom prehodnotenia sadzobníka poplatkov v obci, 

pretože sa stala technická chyba, v prípade lešenia, ktoré sa nachádza v KD a navrhol riešenie, 

vyňať lešenie zo sadzobníka poplatkov OÚ a presunúť do poplatkov kultúrneho domu. Pani 

Lednická k tejto skutočnosti navrhla uznesenie, ktoré bolo všetkými poslancami jednomyseľne 

prijaté.  

Žiadosť mažoretiek o finančnú podporu v sume 1 040 €, ktorá bola predložená OZ podporil 

pán Vajdečka  s tým, že do rozpočtu činnosti mažoretiek prispievajú aj rodičia dievčat sumou 10 € 

mesačne a odporúča schváliť predloženú žiadosť aj z dôvodu reprezentácie obce. V rovnakom 

duchu sa k schváleniu vyslovili aj  ďalší poslanci Repár, Matejov, Brukkerová, Nechala. K žiadosti 

predložila uznesenie pani Lednická, v ktorom bol uvedený súhlas na finančnú podporu mažoretiek 

v sume 1 040 €. Uznesenie bolo prijaté všetkými poslancami.  

Pán starosta sa ďalej vyslovil k žiadosti pána Petra Blažka o prenájom bufetu v areáli 

futbalového štadióna. Svoj pozitívny postoj k žiadosti odôvodnil mnohými problémami, ktoré 

podobné prevádzky spôsobovali v obci v minulosti,  čo v tomto prípade nehrozí. Prenájom ponúkol 

aj p. Mucinovi, ktorý požadoval finančné požiadavky, na základe čoho uvedenú ponuku neprijal 

a naopak pán Blaška sa zaviazal, že v areáli vybuduje detské ihrisko, skultúrni prostredie 

prenajatých priestorov na vlastné náklady a zo získaných tržieb bude percentuálne podporovať aj 

činnosť klubu. Z toho dôvodu požiadal o poskytnutie symbolického nájmu vo výške 1 € po dobu 6 

mesiacov od  podpísania zmluvy. K problému sa vyslovil aj pán Juhász Peter s tým , že tam nebudú 

herné automaty a bufet bude v  prevádzke každý deň. Pán Matejov sa rovnako pozitívne vyslovil 

k predmetnej skutočnosti, čo doložil možnosťou spolupráce medzi pánom Blažkom a ostatnými 

spolkami v obci pri ďalších kultúrnych akciách. K uvedenej skutočnosti predložila pani Lednická 
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uznesenie, aby priestory boli prenajaté pánovi Petrovi Blažkovi, uznesenie bolo odsúhlasené 

všetkými poslancami. 

 

  

 

 

10. Rôzne 

 

 

Pani Brukkerová informovala všetkých prítomných o akte kladenia venca k Pamätníku 

padlých, poďakovala spevokolu Uhranka za vystúpenie a poslancom za účasť. Ďalej informovala 

o rokovaní kultúrno-športovej komisie, ktoré sa bude konať 2.5.2011 o 17.00 a ktorého sa zúčastnia 

aj zástupcovia rybárskeho spolku Morava a kult. spolku Uhranská perla.  

Pán Nechala opustil rokovanie OZ o 20,05 hod.  

Pán Repár navrhol predsedovi komisie ŽP p. Vajdečkovi, aby do plánu činnosti komisie, 

ktorý bude predkladať na nasledujúcom zastupiteľstve zapracoval bod o zorganizovaní brigády jarné 

upratovanie a v tejto súvislosti aby oslovil vedenie ZŠ v obci.  

Pani Búdová sa vyslovila, že jej nie je známe čerpanie z rozpočtu, pretože táto skutočnosť 

nie je uložená na internetovej stránke obce. Na predmetnú otázku reagoval starosta, ktorý 

menovanej odporučil, aby sa obrátila na pani Danihelovú na OcÚ a v blízkej dobe táto bude uložená 

už aj na internete.  

Karol Fusek vyslovil názor na zriadenie SBS v obci a vyslovil súhlasné stanovisko s pánom 

Hanzlovičom v tom smere, že nevidí ich efektívne využitie v obci. Na túto otázku reagoval pán 

starosta, ktorý informoval o skutočnosti, že v okrese Malacky v súčasnom období chýba 150 

policajtov a toto vákuum bude v oblasti Záhoria pretrvávať zhruba 3-4 roky. Zo svojho pohľadu 

vyslovil presvedčenie, že obec by na túto skutočnosť mala reagovať svojimi prostriedkami 

a možnosťami. 

  

  

Prijatie uznesení: 

V priebehu rokovania bolo prijatých  9 uznesení, ktoré schválili všetci poslanci.  

 

Záver: 

Pán starosta ukončil zastupiteľstvo a poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

Zapísal: JUDr. Repár 

 

Overil: Biesik, Danihel 

 

 

 


